BOURACÍ KLADIVO
Návod pro práci s bouracím kladivem
při likvidaci povodňových škod
Ochranné pomůcky
Při práci s bouracím kladivem používejte ochranné pomůcky.
Chraňte si sluch před hlukem a oči a dýchací cesty před prachem,
který může být kontaminovaný povodňovou vodou.

Než začnete s bouracím kladivem pracovat,
nejprve si oblečte:
o ochranné brýle nebo štít,
o chrániče sluchu,
o respirátor,
o pracovní rukavice,
o přilbu,
o obuv s pevnou špičkou a silnou podrážkou,
o pracovní oblečení (nesmí být příliš volné).
Při práci nenoste šperky (náramky, řetízky) ani rozpuštěné vlasy.

Bezpečnost aneb než začnete pracovat
Vizuálně zkontrolujte všechny části bouracího kladiva, zda nejsou
mechanicky či jinak poškozené, včetně přívodního kabelu a spínače
ovládání. Nikdy nepoužívejte bourací kladivo, které by bylo jakkoli
poškozené, nadměrně hlučné nebo z něj vycházel kouř.
Důležité je dbát na bezpečnost při zapojení kladiva
do elektrického proudu. Držte se přitom těchto zásad:
- Rozvody elektrické sítě byly zkontrolovány odbornou firmou.
- Zásuvka je chráněna proudovým chráničem.
- Jistič má minimální hodnotu 16 A.
Než začnete sekat do zdi nebo do podlahy, je třeba od majitele
nemovitosti zjistit, kudy vedou kabely elektrického proudu
a plynové a vodovodní potrubí.

Na co si dát při práci pozor
o Bourací kladivo chraňte před deštěm a vlhkem.
o Nepoužívejte přívodní kabel k nošení nástroje nebo
k vytažení ze zásuvky. Přívodní kabel vytahujte za vidlici.
o Při práci věnujte zvýšenou pozornost pohyblivým
částem bouracího kladiva.
o Při práci mějte odstup od ostatních osob, především dětí.
Označte si pracovní prostor nejlépe barevnou páskou.
o Dávejte dobrý pozor, co děláte. Nikdy nepoužívejte nářadí,
pokud jste unavení, nemocní nebo užíváte léky,
které mohou ovlivnit soustředění a pozornost.
o Při práci stůjte na bezpečném rovném povrchu,
který neklouže, zajistěte si rovnováhu.
o Nepoužívejte bourací kladivo v mokrém prostředí.
o Před seřízením a nastavením kladiva nebo před výměnou pracovních dílů vždy nejprve vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
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1. Povolte postranní rukojeť a nastavte ji do požadované pozice.
2. Nasaďte sekáč do upínacího pouzdra.
Sekáč musí být očištěný a lehce namazaný.
3. Posuňte vpřed kroužek pro přestavení sekáče
a sekáč otočte do požadované polohy.
4. Kroužek pro přestavení sekáče uvolněte a sekáč pootočte,
až zapadne. Ujistěte se, že sekáč pevně drží tahem za nástroj.

Během přípravy bouracího kladiva nikdy nezapojujte vidlici do zásuvky!
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Jak postupovat při práci s bouracím kladivem
1. Zapojte vidlici do zásuvky.
2. Nastavte počet úderů podle druhu materiálu, se kterým budete
pracovat. Tyto údaje najdete v návodu. Nastavit počet úderů
je nutné provést pokaždé, když chcete kladivo připojit do zásuvky,
neboť po odpojení se přístroj automaticky nastaví na nejvyšší počet
úderů.
3. Stlačte spínač nahoře a podržte jej stlačený, až se zaaretuje.
4. Držte bourací kladivo při práci pevně oběma rukama
a zaujměte bezpečný postoj.
5. Použijte mírný tlak, nechte však stroj odvést práci za vás.

Ukončení práce a demontáž bouracího kladiva
1. Když chcete kladivo zastavit, stlačte spínač dole.
2. Před odložením bouracího kladiva počkejte, až se úplně zastaví.
3. Po skončení práce bourací kladivo vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
Teprve pak stroj vyčistěte.
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Nikdy nenechávejte zapnuté kladivo bez dozoru,
i když jdete pryč jen na krátkou dobu.
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